
Zápis č. 15

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 14.06.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Hana Mazochová

Igor Kraicz

Mgr. Radovan Rašťák

PhDr. Jiří Pospíšil

Ing. Michal Symerský Nepřítomni:

Ing. Drahomír Šiška Ing. Bohumír Střelec

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory

4. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,20 hod. jeho předseda      
Ing. Jiří Kohout, který přivítal přítomné včetně hosta náměstka primátora Ing. Petra Měřínského        
a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 5 členů, 
výbor byl usnášeníschopný. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen návrhem Rozpočtové opatření č. 11, který uvedl náměstek 
primátora. Stručně informoval o jednotlivých rozpočtových opatřeních. Dotazy vzneseny nebyly. 
Následoval návrh Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti. I v tomto případě 
základní informace sdělil náměstek primátora. Byla zmíněna částka úhrady nákladů exekuce. Jedná 
se o případ, který neřešil Exekutorský úřad Přerov, s nímž mělo statutární město uzavřenu smlouvu,
na jejímž základě nebyly požadovány úhrady nákladů neúspěšných exekučních řízení. Bez 
doplňujících dotazů byl projednán také návrh Informace o hospodaření společností s majetkovou 
účastí města.

Následným bodem jednání byly návrhy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, ve většině 
případů také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční 
záležitosti. Na jednání se dostavil Mgr. Radovan Rašťák (16.30 hod.) V případě návrhu Žádost         
o sepsání splátkového kalendáře byl vysloven názor, zda by nebylo vhodnější na požadavek 
přistoupit, a to i přesto, že předchozí sjednané splátkové kalendáře nebyly dodrženy. Město by tak 
snad mělo šanci získat alespoň několik splátek. Převážil opačný názor, že je nutné stanovit určitou 
hranici vstřícnosti a tuto již nepřekračovat. Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální 
odpad byl jednomyslně doporučen ke schválení bez významnějších připomínek. Nejrozsáhlejší 
diskuzi vyvolal návrh Areál Mamutov – I. etapa. První dotaz směřoval k možnosti získání dotace, 
zda je jisté, že ji město získá a v jakém procentuálním objemu. Dotace jistá není a na základě 
jednání s poskytovatelem dotace lze podporu očekávat nejspíše ve výši 50 % uznatelných výdajů. 
V současné době také není jasné, jaká bude druhá, třetí či ještě další fáze předmětného projektu. Dle 
názoru řady členů výboru by město mělo využít možností bohatého archeologického naleziště          
a něco realizovat. Členům výboru, kteří jsou zároveň činiteli kraje, byla položena otázka, zda 
existuje usnesení, kterým by kraj vyjádřil podporu projektu Mamutova – podpora kraje je morální     
a na úrovni spolupráce s Muzeem Komenského. Ve věci návrhu Schválení záměru statutárního 
města Přerova zadat veřejnou zakázku „LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy –
jamková, vylepšování, strojní příprava půdy“ bylo sděleno, že v důsledku kůrovcové kalamity byl 
vytěžen v průběhu 7 let takový objem dřeva, jako tomu mělo být dle plánu za 10 let. Vytěžené 
oblasti je nutné do 2 let zalesnit. Technické služby města Přerova, s. r. o. mají v rámci Smlouvy      
o sjednaných činnostech vymezeny finanční prostředky na roční správu lesního majetku, ale tyto 
jsou na odstranění následků kalamity nedostačující. Návrhy týkající se poskytnutí individuálních 
dotací uvedl předseda výboru. Z dalšího jednání výboru se omluvil Ing. Michal Symerský (17,00 
hod.). V případě všech dotací bylo doporučeno schválit navržené usnesení.

V rámci bodu různé byli členové výboru požádáni, zda by bylo možné, aby od příštího jednání 
využívali ke vstupu do budovy Bratrská 34 vchod pro zaměstnance, který je opatřen zvonkem.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,10 hod.

Příští jednání výboru se uskuteční dne 16. srpna 2016.

V Přerově dne 15.06.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 15

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 14.06.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/15/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/2A/2016      Rozpočtové opatření č. 11

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Rozpočtové opatření č. 11.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/2B/2016     Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti     

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Upuštění od vymáhání pohledávek z důvodu nedobytnosti.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/2C/2016     Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města     

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/3A/2016     Žádost o sepsání splátkového kalendáře                                                                    

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o sepsání splátkového kalendáře.                                                                                                                                                 

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/15/3B/2016      Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad                                                

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Pilotní projekt podzemních kontejnerů na komunální odpad.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0



UFRV/15/3C/2016     Areál Mamutov – 1. etapa

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Areál Mamutov – 1. etapa.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/15/3D/2016    Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku 
                                       „LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy – jamková, 
                                        vylepšování, strojní příprava půdy“.                                   

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku                                  
„LHC Přerov 2 – první sadba do nepřipravené půdy – jamková, vylepšování, strojní příprava půdy.                                                                                 

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/3E/2016     Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z. s.                                 

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – Veslařský klub Přerov, z. s.                                                   

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/3F/2016      Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV                                  

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o poskytnutí dotace – ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV.                                                                                                        

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/15/3G/2016   Žádost o dotaci – Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
                                        postižením Ostrava                                   

d o p o r u č i l

schválit usnesení návrhu Žádost o dotaci – Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením.                                                                                                                                               

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne 15.06.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


